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Skillevægge: Type, montering og materialer 

VIGTIGT! Læs denne vejledning inden du eller din håndværker går i gang med at opsætte vægge. 

• Montage af let indervæg s. 1 
• Teleskopløsning s. 2 
• Maling af let indervæg og træværk s. 3 
• Trådløs lystænding s. 4 

• Montage af dør i let indervæg s. 4 
 

Montage af let indervæg 

Vandret snit/ generel opbygning, svarende til væg fra producenterne Gyproc eller Knauf: 

 
1. Kantprofil i stål. (gulv og væg - tør fugetætning) 

2. Lodrette skinner i stål 45-70/90 mm, afstand mellem lægter cc 450 mm. 

3. Gipsplader 2 x 12,5 mm (alternativt inderste lag udføres i 13 mm krydsfinerplade) 

Eller fibergips 15/12,5 mm kan også benyttes. 

4. Mineraluld, min. 30 mm. 

 
Valg af lodrette stålskinner (Knaufs produkter) 
Vægge under  3,2 m = MR45 
Vægge mellem 3,2 – 4,3 m = MR70 
Vægge over   4,3 m = KR70/ MR90 (KR = forstærkningsstål) 
 
Teleskopskinner  = FSK skinner, tilpasset de lodrette skinner  
 

Anvisning  

Fastgørelse af bundskinnen skal ske ved at bore hul i parketgulvet, de steder hvor bundskinnen skal 
fastgøres. Dette for at gulvet skal kunne bevæge sig uden at ødelægge væggen. Du kan bore huller med et 
kopbord (hul Ø 30mm). Herefter monterer du bundskinnen ved at skrue en skrue ned igennem skinn en og 
ned igennem hullet i gulvet. 
 
Fastgørelse af topskinne mod loft i stueplan, skal ske med ekspanderende plugs, som Expandet Rossett. På 
de øvrige etager kan der fastgøres direkte i trædæk eller forskalling bag gipsloftet på 2. sal. 
 
Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at nedtage trappeværn ved opførsel af vægge langs trappeskakt.  
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Lodrette stålskinner og yderste lag gips, må ikke fastgøres i topskinnen (teleskopskinnen) væggen skal 
kunne forskyde sig frit lodret. Se detaljer på næste side.  
 
De steder hvor der er monteret ventilationsrør under loftet, skal disse indbygges i væggen. 
Ventilationsrørene er placeret, således at det passer med, at ventilationsventilerne ligger plant med 
væggen. 
 

Teleskopløsning 

Bemærk at væggene skal opbygges med en teleskopskinne i toppen af væggen. Dette for at sikre, at 
væggen kan klare en teoretisk nedbøjning af etagedækket og tagkonstruktionen. Væggen skal kunne klare 
en nedbøjning på 15mm.  
 
Herunder ses 3 stk. lodrette detaljer for henholdsvis stueplan, 1. sal og 2 . sal. Med rød er markeret 
teleskopskinnen i toppen af væggen.  
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Herunder ses et planudsnit ved trappen. Den røde markering viser, hvordan væggen skal placeres plant 
med installationsskakten og trappehul.  
 
Alt afhængig af boligtype, skal trappeværnet afmonteres for at få plads til væggen.  
 

 

 

Maling af let indervæg og træværk 

Type: Ny-behandling af vægge, som MBK V 2620 

• 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel.  

• 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for 

spartlede samlinger iht. DS/EN 13963. 

• 1 gang fuldspartling med spartelmasse. 

• Filtsning/slibning af spartlede flader.  

• Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig.  

• Opsætning af armeringsfilt i vævklæber (fiberfilt el. glasfilt). 

• 1 gang plastvævfylder.  

• 2 gange plastvægmaling, glans: 7-10. 

• Farve på maling: Farvekode NCS 0500-S. 

 

Type: Maling af nyt træværk – fodpaneler og indfatninger  

• Fodpaneler skal fremstå hvidpigmenteret. 
• Indfatninger omkring dør skal være malet i farven hvid (gerne fabriksmalet). 
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Trådløs lystænding 

Ved opførelse af nye gipsvægge, henvises der til at benytte et trådløst tændingssystem. Der er mange 

producenter, som kan levere sådan et system (Phillips Hue, IKEA etc.)  

Den trådløse lystænding består af to dele – én LED pære og én styreenhed/kontakt. LED pæren sættes i 

fatningen i din lampe og sender et trådløst signal ud til styreenheden. Styreenheden kan du placere, hvor 

du har lyst til og fungerer som en almindelig afbryder, tænd/ sluk. Flere systemer har også indbygget 

lysdæmperfunktion mv.  

Ved at benytte et trådløst system, undgår du at skulle trække ledninger og pille ved de faste el- 

installationer og vi undgår dermed at garantien overfor entreprenøren bortfalder. Det er samtidig en langt 

billigere og mere fleksibel løsning. 

Montage af dør i let indervæg 

Type: Glat celledør monteret i karm med 2 stk. justerbare hængsler. Mål 9M dør, udvendige karmmål på 

886 x 2089 mm Overflade i standard hvid NCS S0502-Y. Karm i samme farve. Dørgreb type: Base Coupe 

massiv roset CC30 33  

NB! Døren skal være uden bundstykke. Dette skyldes ventilationen i bygningen.  

• Fodpaneler skal være af samme type som øvrige fodpaneler i boligen (Glat, mål 15 x 91 mm) 

• Indfatninger omkring dør skal være af samme type som til badeværelse (Glat, mål 14 x 65 mm) 

 


